NORMES I RECOMANACIONS
CENTRE OBERT LÚDIK CURS 2021-2022
-La inscripció ha d'estar totalment emplenada amb tots els documents que es demanen, en cas de
no portar els documents la inscripció no és vàlida.
-El servei de Centre Obert començarà el dia 20 de setembre a les 16.00h.
-El Centre Obert estarà obert tots els dies laborables, durant el curs escolar, de 16.00h a 19.00h
(exceptuant el mes d'agost i durant les èpoques vacacionals o quan l'espai es necessita per tal de
realitzar altres activitats com Parc Infantil de Nadal o activitats d'estiu).
-L'entrada al Centre serà de 16.00h a 16.30h, cap nen/a del centre podrà sortir o entrar sense
causa justificada després de les 16.30h.
-La recollida serà a partir de les 18.45h fins les 19.00h (No es podrà recollir abans si no existeix
una causa justificada).
-El pagament de servei es realitzarà per domiciliació bancària a final de cada mes a partir del
mes de setembre. Els preus són els següents:
Preus:
Centre Obert=2€ cada tarda.
Acollida+Transport=30€ Mensual
Transport= 20€ Mensual
Dies solts transport=2€/viatge
Dies solts d'acollida i transport=3€
-L'assistència al centre és obligatòria els dies que es marquen a la inscripció. La no
assistència al centre reiteradament sense justificació produirà la baixa del centre.
-La inscripció al Centre Obert serà com a mínim 4 dies setmanals , per tal de complir els grups
de convivència, no es deixarà inscriuré a ningú menys dies .
-La major part de les activitats es realitzaran a les instal·lacions de l'espai, malgrat que poden
realitzar-se activitats específiques fora d’aquest espai, sempre que estiguin prèviament
programades i notificades als pares.
-L'hora de tancament del Centre és a les 19.00h, en cas que algun nen/a estigui al centre
passats els 10 minuts de rigor, es trucarà als pares. En cas que no es contesti a la trucada el
nen/a serà lliurat a la Policia, per tal de ser lliurats als tutors del alumne
-L'horari d'Atenció a les famílies serà dimarts de 16.00h a 19.00h al mateix Centre Obert.
-Per tal de donar de baixa del centre o reduir els dies d'assistència s'haurà d'avisar amb una
setmana d'antelació per tal de realitzar tot el procediment.
-Es realitzaran avaluacions individuals dels alumnes que venen al Centre Obert, i aquestes es
repartiran als tutors de forma trimestral, ja sigui en format paper o en entrevista personal.

MESURES SANITÀRIES
-

-

Els alumnes a partir de 1er de primària estan obligats a dur mascareta a l’interior dels
espais. Els alumnes de P3-P4-P5 no estan obligats a portar-la posada , però es recomana
que la portin a la motxilla.
És crearan grups reduïts d’alumnes , anomenats Grups de convivència.
Qualsevol alumne amb alguns dels símptomes del Covid-19, no podrà accedir al centre.
Hi haurà un protocol d’entrada i sortida esglaonada al centre.

INCOMPLIMENT DELS DEURES DE CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE
Respostes educatives davant diferents tipus de faltes.
Les faltes es podran qualificar de lleus, greus i molt greus. La consideració del tipus de falta i el
tipus de sanció es decidirà mitjançant una reunió amb l’equip educatiu i sota els següents criteris:
a) Es consideraran faltes lleus, la reiteració de totes aquelles conductes de desobediència,
manca de col·laboració amb els educadors/es i monitors/es, manca de respecte amb el
material del Centre o altres conflictes de relació amb la resta de companys que dificulten la
convivència i el desenvolupament de les activitats.
b)

Es considerarà falta greu, l’acumulació de dos faltes lleus o bé enfrontaments greus amb els
educadors/es i monitors/es, conductes agressives que puguin provocar un perill per la
integritat física de la resta de companys o bé conductes que hagin provocat un deteriorament
greu de les instal·lacions o del material del Centre.

c) Es considerarà falta molt greu, la reiteració de dos faltes greus o bé conductes que impedeixin a
aquest menor la convivència amb la resta d’alumnes o equip de monitors.
Mesures educatives per a cada tipus de falta:
a) De forma prèvia a la imposició de la mesura educativa, un cop instruït el corresponent
expedient, es mantindrà una entrevista amb els pares per tal d’explicar el comportament del
menor i les conseqüències que pot tenir la reiteració del comportament.
b) Les mesures educatives ha imposar seran les següents:

-

Faltes lleus: No podrà realitzar activitats lúdiques, d'oci o esports durant un dia.
Faltes greus:No podrà realitzar activitats lúdiques, d'oci o esports durant una setmana.
Faltes molt greus: No podrà realitzar activitats lúdiques, d'oci o esports durant un mes.

RECOMANACIONS ALS USUARIS/ES
-No es poder dur joguines de casa.
-Si és necessari que porten alguna cosa, des del centre us enviarem una nota per mitjà dels vostre
fills/es.
-Es recomana que els nens/es porten berenars saludables.
-No es poden menjar “xuxeries “ dins del Centre Obert.
He rebut el full de Normes i recomanacions i per tant conec i accepto aquestes normes i
recomanacions.

Firma Tutors de l’alumne

Ulldecona,........ de/d'...................de 2021

